
Mykénské období 



● Počátkem 2. tisíciletí př. n. l., kdy rozkvétala minojská kultura na 
Krétě, začala vznikat první civilizace také na území dnešního 
Řecka

● V této době přišli ze severu kmeny Achájů - původem divocí 
kočovní Indoevropané 

● Zprvu loupili a plenili, časem převzali kulturní vymoženosti 
starousedlíků a život jim přizpůsobili 

● Postupem času s původním helenským obyvatelstvem splynuli a 
veškeré obyvatele nazýváme od této chvíle Řeky





zemědělství, řemeslo
● Kromě zemědělství (pěstování pšenice, ječmene, vinné révy a oliv)
● Věnovali se chovu dobytka a lovu ryb
● Mykénská společnost byla tvořena především lovci a válečníky
● Výhodné podmínky pro mořeplavbu a nedostatek surovin vedly k 

tomu, že brzy začali s dálkovým obchodem 



Mykénské paláce a kultura 
● Z kmenových náčelníků se postupně stávali panovníci (králové) - 

opírali svou moc o ozbrojenou družinu
○ Z těchto družin vznikla nová společenská skupina aristokracie

● Králové budovali mohutné, opevněné paláce
● Vesnice byly neopevněné, města s paláci se stala středisky a 

utvářeli tak samostatné městské státy
● K nejvýznamějším patřily Mykény - podle nich se celé období 

nazývalo mykénské 





● Paláce stávaly na vyvýšeném místě a měly funkci citadely - 
ovládala a střežila své okolí 

● Byly příbytkem vladařů, příbuzných, vojenských velitelů, 
hodnostářů a aristokracie 

● Paláce byly opevněné - hradby byly postaveny z mohutných 
kvádrů (vážily až 10 tun)
○ Tomuto zdivu se říkalo kyklopské, protože pozdější Řekové je považovali za dílo 

bájných jednookých Kyklopů
● Další významné paláce ve městech Pylos, Tíryns, Argos, Athény či 

Théby





Písmo, hrobky
● Součástí paláců byly také skládky, hospodářské budovy a archivy 

s úředními záznamy
● Archeologové našli v Pylu např. velké množství hliněných tabulek s 

úředními záznamy
○ Byly psány písmem, jež Mykénští Řekové převzali od Kréťanů







Zánik mykénské civilizace
● Ve 13. století př. n. l. zažívala mykénská civilizace svého největšího 

rozmachu
● V následujících stoletích byla oslabena válkami mezi jednotlivými 

městskými státy
● Ty pak nebyly schopné odolávat útokům tzv. mořských národů
● Zánik civilizace poté dokonaly řecké kmeny Dórů - proti jejichž 

železným zbraním byly bronzové meče řeků bezmocné 







Slovníček
● Aristokracie = rodová šlechta
● Citadela = pevnost chránící město
● Klenba = strop ve tvaru oblouku
● Kratér = nádoba sloužící k mísení vína s vodou


